
 
 

 
 

 02/8/8181                                                                                                            בס"ד

 

 

 חינוך ומבנה מועצהאחזקת גינון במוסדות  02/1/1למכרז פומבי קבלנים פרוטוקול כנס 

 

, אחזקת גינון במוסדות חינוך 0/8181, נערך כנס קבלנים למכרז פומבי 00:11בשעה  02/8/8181ביום שלישי 

 ומבנה מועצה.

 : מטעם המועצה נכח

 אבי יצחק מנהל מחלקת אחזקה.

 

 הקבלנים שנוכחו :

  חב' שביל הירוק. –דובי לם 

  חב' גני אלון. –אלון גנסין 

  ין גן.חב' גר –אלעד 

  חב' גינון הר טוב. –ארגנט 

  חב' שקד אחזקות ופיתוח. –שוקי 

  חב' ס.ירוק לעד בע"מ. –יוסי דרבי 

  חב' הכל בחוץ. –צחי זנגי 

  חב' ירוק עד האופק. –ראובן יוסף 

  דוד שאולקר. קופסאלחב' מחוץ  –דוד שואולקר 

  חב' אופיר ירקוני ונוי. –אופיר ירקוני 

  חב' גינות בר בע"מ. –יניב 

  חב' כל גינה פונה בע"מ. –ענוטי 

  חב' גרין גרדנס. –מיכה 
 

 הקבלנים קיבלו הסבר כללי על מהות העבודה במסגרת המכרז והודגשו הנושאים הבאים.

 

 .הקבלנים התבקשו לרשום את הפרטיים באופן קריא בטופס הרישום 

 .הודגש שהכנס אינו חובה 

 מועצה וניתן לשלם דרך אתר המועצה.הודגש שהמכרז פורסם באתר ה 

  הודגש להם כי יש לדאוג לעמוד בתנאי הסף בהגשת ההצעות, כפי שרשומים במסמכי המכרז

 .0,01 בעמודים

 .הודגש והובהר להם להקפיד על הגשת כל המסמכים הנלווים במסמכי המכרז 

 .הודגש שחייבים לחתום על כל דף ודף במכרז 

  00/0/8181י הנוסח שמצ"ב במכרז כולל תאריך תוקף מדיוק עפ"₪   0111ערבות הגשת מכרז. 

  81/8/8181הודגש להם כי מועד הגשת שאלות בכתב למייל, עד. 

  בלשכה המשפטית, עוד  08:11בשעה  8/0/8181הודגש להם כי מועד הגשת הצעות כפי שפורסם

 גשת ההצעות.זה יום הבחירות, במענה לשאלות יפורסם תאריך אחר לה 8/0/8181הודגש שמאחר 

 .הובהר לקבלנים שהמועצה רשאית לפצל את הזכייה לשני מציעים 

 .הודגש ששיטת הגשת ההצעה היא בהנחה אחידה באחוזים לכל המחירים הרשומים המכרז 

  % הודגש במידה ויהיו עבודות שאינם מופיעות במחירון המכרז, ישולמו לפי מחירון דקל בהפחתה של

81. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

  לקרוא טוב את מסמכי המכרז, בכדי לדעת ולהבין מה הסעיפים כוללים.הקבלנים התבקשו 

 .הובהר כי המכרז לשנה עם אופציה של ארבע שנים נוספות 

 .הובהר כי המחירון קבוע ולא צמוד למדד התייקרויות 

 .הובהר מאחר והעבודות במוסדות חינוך שלא ניתן להעסיק עובדי שטחים וללא העדר עבירות מין 

 

 

 רשם                                                                                             

 אבי יצחק                                                                                         

 מנהל אחזקה                                                                                      

 

 

 

 

 יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה.

 בשאר מסמכי ופרטי המכרז, לא יכול כל שינוי.

 

 יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כל המציעים, גם אותו מציע העלה את השאלה לגביה ניתנה ההבהרה.

 

 לצרף את מסמך הבהרות זה חתום החותמת וחתימת המציע למעטפת הגשת המכרז.יש 

 

 חתימה וחותמת המציע : _________________

 


